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Parshina boken PDF Kunde ryssarna identifiera Hitlers lik efter krigsslutet trots att kroppen blivit bränd?
Varför fick Stalin hela världen att felaktigt tro att den tyska diktatorn lyckats fly? Eftersom kroppen inte gick

att finna spreds rykten som löpeld och har fram till våra dagar fortsatt att ge näring åt fria fantasier.
Efter två års förhandlingar med de ryska myndigheterna får Jean-Christophe Brisard och Lana Parshina
exklusiv tillgång till de hemliga KGB-akterna som belägger Sovjets makalösa jakt på Hitlers kropp. De

kommer med ett avslöjande om diktatorns död och vederlägger alla konspirationsteorier som florerat i ämnet.
Författarna har också lyckats lokalisera kvarlevorna efter honom en bit av skallen med spår av den dödliga

kulan och en del av käkbenet.
Sanningen om Hitlers död innehåller en ritning över bunkern, flyktplaner och ögonvittnesberättelser om

führerns sista dagar. 
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